
 

1 
 

Möte FSJ säkerhetsgrupp 2017-11-16 
 
Deltagare på mötet: 
 

Niklas Andersson  Strukton 
Anders Bild  Strukton 
Bengt Karlsson VR-Track 
Tord Karlsson InfraNord 
Jan Wiborg       Infratek 
Carl-Åke Harrysson HEAB Entreprenad 
Joakim Lindgren SBB 
Jörgen Hammarbäck  Scandrail 
Susanne Andersson FSJ 
Ronny Fredriksson InfraNord (På skype) 
 
 

 
   

 

1. Föregående möte: 
Inga synpunkter på föregående minnesanteckningar. 
 
 

2.Arbetsgrupper i säkerhetsgruppen:  
 

- Statistik olyckor och tillbud 

Det blev en diskussion hur vi skulle redovisa detta på den öppna 
hemsidan. Man kommer att lägga upp FSJ:s olyckor och tillbud, 
statistiken kommer inte i inledningen visa hela ”sanning” pga att alla 
medlemsföretag inte har kommit igång att rapportera. Vill man se 
vilka företag som har rapporterat så får man logga in på hemsidan.  

- Remissgrupp TTJ 

Remissgruppen från FSJ som skall lämna svar till TRV är Tord K 
Infranord, Jan E Ockelbo Kabelteknik och Bengt C VR-track. Alla får 
givetvis lämna remiss svar till gruppen innan 27/11.  

- HTSM-gruppen (deltagande i nya grupperingar) 

Strukton kommer att bidra med Kurt Eriksson och VR-track 
återkommer med namn på deras deltagare. 
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3. Inspirationsföreläsning
- Lägesrapportering

Allt verkar förnärvarande vara under kontroll. Marcus Lavin har 
meddelat att hans rapport inte kommer att vara klar till den 28/11. 
Men han har ett föreläsningen material som speglar det som kommer 
att stå i rapporten

4. Inkomna frågor
- Intervju, obehöriga i spår.

Agima management AB har startat ett projekt ”Obehöriga i spår”. 
Anders B och Niklas A Strukton kommer att bli intervjuade för FSJ.

- Deltagande i OSPA workshop (går den att flytta?).

Fsj har blivit inbjudna att delta i en workshop som Trv gällande OSPA 
28/11. Den krockar med våran Inspirationsföreläsning. Vi ställde 
frågan om det gick att flytta den till ett annat datum. Trv har svara att 
det inte går.

5. Övrigt
Susanne A kommer att rätta till på FSJ hemsida då man har upptäckt visa 
felaktigheter och även ta bort vissa länkar som hänvisar till gamla dokument.
Niklas A talade om att GNS eventuellt kommer att läggas ner och frågorna 
flyttas till andra forum.
Ronny F berättade att Trv har fått ett större ansvar när det gäller 
totalförsvaret. Det innebär att det kommer att ställas vissa ökade krav på de 
som har tillträde i deras anläggningar. Men även hur entreprenörerna 
hantera vissa kritiska uppgifter internt som berör deras anläggningar. Ronny 
tog även upp hur det ser ut i infranord:s Sos- portal när det gäller 
förplanerade aktiviteter. Han visade även ett PP-material som berör hur en 
el-entreprenör har byggt om i teknikhus och skåp där man kan påvisa att det 
inte är fackmässigt utfört. 

Kommande möte (fysiskt): 
171214 kl 13-16 Infratek 

Tord Karlsson 


